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ملخص مختصر لبرنامج حزب البيئة
)الخضر(.لبرنامج حزب البيئة )الخضر(.
مختصر
ملخص

ھذه النشرة ھي ملخص مختصر لبرنامج حزب البيئة )الخضر( .ساھم آالف األشخاص عند كتابة برنامج الحزب بأفكارھم
واقتراحاتھم السياسية والكلمات والمناظرات األيديولوجية .وھذا في حد ذاته أحد أحجار الزاوية لأليديولوجية الخضراء.
السياسة والمجتمع ھي أشياء ننشئھا مع بعضنا البعض .ھذا ھو صوتنا األخضر المشترك.

تستطيع قراء المزيد عن برنامج الحزب في صورته الكليﱠة على الموقع اإللكتروني www.mp.se/partiprogram
البيئة )الخضر(.
ھذه النشرة ھي ملخص مختصر لبرنامج حزب
األيديولوجية .وھذ
والمناظرات
والكلمات
واقتراحاتھم
حياة جيدة دون
جميع البشر أن يعيشوا فيه
السياسيةألجل عالم يستطيع
من حركة عالمية تسعى
حزب البيئة )الخضر( ھو جزء
المساس بالظروف المعيشية لألجيال المقبلة .تستند سياستنا على نظرة شمولية :كل شيء فيھا متصل ببعضه.
السياسة والمجتمع ھي أشياء ننشئھا مع بعضنا البعض .ھذا ھو
تواجه اإلنسانية تحدﱢيات كبيرة .السياسيون ھم مفتاح التغيير ويجب عليھم أيضًا أن يوضﱢحوا الطريق تجاه مجتمع ُمستدام.
حزب الخضر متﱠحد لمھ ﱠمة مشتركة إلعادة تشكيل مجتمعنا ألجل عھ ٍد جديد.
في المجتمع العادل.
ھي أُسس
والمساواة بين الجنسين
عنوالعدالة
المزيد التعددية
بالمساواة بين الجنسين.
يؤمن حزب البيئة
صورته الكليﱠة على
الحزب
برنامج
)الخضر(قراء
تستطيع
نحن لدينا قناعةٌ تامة أن االختالف بين الناس يُثري العالم.
تستند سياستنا إلى ثالثة تضامنات:
 التضامن مع الحيوانات والطبيعة والنظام البيئي؛
 التضامن مع األجيال القادمة؛
 التضامن مع كل الناس في العالم.

حزب البيئة )الخضر( ھو جزء من حركة عالمية تسعى ألجل عا
المساس بالظروف المعيشية لألجيال المقبلة .تستند سياستنا على ن

البشر
ومتعاطفة ،قادرة وعلى استعداد أن تتح ﱠمل المسؤولية .تحوي أفكار اإلنسان التنوع المدھش الذي
البشر مخلوقات إبداعية
ِ
التطور إلى األمام .نحن نؤمن بالديمقراطية وبمواطنين فاعلين ومتعاونين .وھذا يتطلب الوصول السھل للمعلومات،
يدفع
ﱡ
والنقاش السياسي الحيوي ،وتوفير فُرص للمواطنين لتقديم اقتراحاتھم إلى التكتالت السياسية.

مفتاح التغيير ويجب
تواجه اإلنسانية تح ﱢديات كبيرة .السياسيون ھم
إن وجھة نظر حركة حزب الخضر في السياسة ھي الحرية .تزدھر أفكار جديدة عندما يكون الناس أحرار في التفكير
واالعتقاد وعندما تُ
تشكيلالنظر عن
والفرص  -بغض
أن يحظى الجميع
حت َرم األفكار
بنفس الحقوق
مجتمعنا ألجل
إلعادة
مشتركة
وينبغية
واالختالفات.لمھ ﱠم
والرؤىمتﱠحد
الخضر
حزب
الجنس أو العرق أو الدين أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو الھوية الجنسية أو التعبير الجنسي أو السن.
األطفال ھم جزء من تشكيلة المجتمع ،وليسوا مجرد متلقين سلبيين في مجتمع يخلقه لھم البالغون .السياسة البيئية تأخذ
منظورًا طويل األجل؛ واالستثمار في األطفال ھو أيضا استثمار في المستقبل.

يؤمن حزب البيئة )الخضر( بالمساواة بين الجنسين .التعددية والع
التطور .يجب أال يكون ھناك تالميذ ناجحين وآخرين راسبين أو
يجب على المدارس أن تعطي لكل طفل الفرصة في
ﱡ
يجبةٌ
ُثريأنالعالم.
االستفادة ي
للمدارسبينحيث يتمالناس
االختالف
أن
تامة
لديناسيئة.قناع
نحن
من فضول
المتطلبات األساسية
السياسة
أن توفﱢر
جيدة وأخرى
ھناك مدارس
ﱡ

التالميذ وكفاءة المعلمين إلى أقصى حد .نحن نؤمن بتعليم الكبار والتعلم طوال الحياة .عندما يتوفر للجميع الفرصة في
اختيار طريقھم في الحياة ،يمكننا بناء مجتمع قوي معًا.

يجب أن يحظى كل إنسان بنفس الفرصة ليحقق أحالمه .ينبغي أن نتصدى لجميع أشكال التمييز وأال يتعرض أحد للعنصرية
أو جريمة الكراھية.
البيئة
ال تقتصر أيديولوجية الخضر فقط على العالقة بين البشر ،ولكن أيضًا على اعتمادنا على كل شيء من حولنا .مسؤولية
البشر تمتد إلى أبعد من الشخص نفسه بل أبعد من الجيل .الحيوانات لديھا الحق في التصرف بشكل طبيعي ،ويجب أال
تتعرض للمعاناة.
إن نمط الحياة في الجزء األغنى من العالم له عواقب حتى خارج حدود ھذه البلدان .يجب أن نغيﱢر مجتمعنا حتى نتمكن من
العيش حياة جيدة في المستقبل ،دون اإلضرار في الوقت نفسه بفُرصنا وفُرص الناس في البلدان األخرى وفُرص أجيال
المستقبل.
لكن التغيرات المناخية تعرﱢض مستقبلنا للخطر .فھي تؤثر على حياة األفراد واالقتصاد العالمي وبقاء دول بأكملھا .وبالرغم
من درايتنا بكل ھذا ،تزداد انبعاثات غازات الدفيئة .سنُصبح الر ﱠواد في الحد من تأثير اإلنسان على المناخ .سببت السويد
على مدى التاريخ وال زالت تُسبﱢب مستويات عالية جدًا من االنبعاثات أكثر من الذي يطيقه العالم .السويد لديھا متطلبات
فريدة من نوعھا لقيادة عملية االنتقال إلى مجتمع مستدام وإظھار الفرص لنوع مختلف من التنمية .وھذا يتطلﱠب سياسة بيئية
شجاعة .نحن في حزب البيئة )الخضر( مقتنعين أن المجتمع األفضل مناخيًا أيضًا ھو مجتمع أفضل للبشر.
االقتصاد
يحتاج العالم إلى سياسة اقتصادية جديدة .النمو االقتصادي المستمر بالمعنى التقليدي غير ممكن على كوكب ذو موارد
محدودة .وھناك زوجين من المبادئ البديھية:
 ما ھو نافع للناس والبيئة يجب أن يكون رخيص التكلفة.
غال التكلفة.
 ما ھو ضار للناس والبيئة يجب أن يكون ِ
 األشياء شديدة الضرر يجب أن تكون محرﱠمة.
نواح كثيرة ،ولكن
التطور االقتصادي السريع في القرون األخيرة أمرا ممكنا .كان التطور إيجابيًا في
جعل ابتكار اإلنسان
ﱡ
ٍ
ّ
التنوع البيولوجي.
ل
وق
،
الحراري
لالحتباس
المسببة
الغازات
من
االنبعاثات
وزادت
الموارد
استھالك
في نفس الوقت زاد
ﱡ
نستطيع ،مع األولويات والتدابير الجديدة للرفاھية ،أن نبني اقتصادًا ال يعتمد على النمو المستمر.
نحن مقتنعون أن المجتمع المستدام يتطلب الشجاعة لصُنع قرارات سياسية .وھذا ھو الحال أيضًا عندما تكون قيمة القرارات
ال يمكن حسابھا ببساطة باستخدام مقاييس النمو التقليدية.
لقد سبﱠب توفر الطاقة الرخيصة في شكل الفحم والبترول انبعاث كميات ضخمة من الغازات الدفيئة .إن التغيير إلى اقتصاد
مستدام طويل المدى يعني إلى حد كبير تغيير نظام الطاقة .يجب أن نستخدم طاقة أكثر كفاءة ويجب أن تكون نسبة الطاقة
المتجددة  100في المائة.
نريد أن نرى مجتمعًا خاليًا من الطاقة النووية .تنطوي الطاقة النووية على مخاطر جمة ،وتولﱢد نفايات مشعة سوف تعاني
منھا األجيال القادمة.

إذا لم نُغيﱢر نظام الطاقة تحت ظروف يمكن التحكم بھا حاليًا ،فسوف يُجبرنا نقص الموارد إلى ھذا التغيير الحقًا .لكن ستكون
تكلفتھا حينھا أعلى على المواطنين والشركات واألمة بأكملھا.
الرفاھية
الرفاھية سوف تمنح الناس الحرية والمساواة في الحياة واألمن .نحن األقوى وقتما نعرف أننا نعتني ببعضنا عندما نكون في
أشد الحاجة إلى ذلك .لذلك ،يجب أن يوفﱢر المجتمع الرعاية واالھتمام عندما نحتاجھما .يجب أن يضمن المجتمع أيضًا وجود
نظام أمني ألولئك الذين يعانون من المرض أو العاطلين عن العمل .من المعقول أن األثرياء يجب أن يكونوا أكثر إسھا ًما في
األغراض المشتركة.
يجب أن تستند الرعاية الصحيﱠة في السويد إلى المساواة والحداثة .من أجل تأسيس صحة جيدة ،يجب االستثمار الصحة
العامة فاالستثمار فيھا ال يقل أھميﱠة عن االستثمار في الرعاية الصحية.
نريد أن نُعطي األقاليم والبلديات صالحيات أكبر فوق القرارات السياسيﱠة التي تؤثر عليھم .بغض النظر عن المكان الذي
تعيش فيه داخل الدولة ،يجب أن يكون من حقك الوصول إلى الخدمات المجتمعية الھامة مثل أقسام الشرطة ومكاتب البريد
واالتصاالت الھاتفية الثابتة .تحتاج السويد إلى تحسين برنامج اإلسكان "برنامج المليون" .يجب أال توجد مناطق في السويد
يشعر السكان أنھم بحاجة إلى االنتقال منھا ألجل الحصول على فرصة.
رؤيتنا ھي أنه ينبغي لجميع الناس الذين يفتقرون إلى الدخل أن يضمنوا وصول الدعم الذي يعيشون عليه إليھم ،بغض النظر
عن دخلھم السابق ،وبغض النظر عن سبب معاناتھم من نقص الدخل .نريد أن نرى خطة تأمين مشتركة تُدار من خالل
سلطة واحدة .نحن نقول غالبًا ،يجب أن يكون لكل باب مدخل واحد ،لتجنب تعجيز الناس على االختيار.
يجب أال يتم التعامل مع أنشطة الرفاھية مثل أي من األنشطة القديمة .نحن لسنا مستھلكين للرفاھية ،نحن مواطنون .وينبغي
أن تُستخدم أموال الضرائب لألنشطة المخصصة لھا ،وليس دفعھا على سبيل األرباح.
العالم
كثير من الناس في جميع أنحاء العالم في طور الخروج من الفقر .حيث ينتشر الرخاء ويتزايد متوسط األعمار ،والوفيات
بين األطفال مستمرة في االنخفاض .لكن في نفس الوقت ،تواجه اإلنسانية تحديات جديدة تتمثل في اإلفراط في استخدام
الموارد الطبيعية والتھديدات البيئية .مھمة حزب الخضر ھي إيجاد طرق يكون فيھا الناس جز ًءا من االزدھار في نفس
الوقت الذي نواجه فيه تحديات المناخ والتحديات البيئية.
مارس من قِبل أولئك الذين تؤثر عليھم.
يساند حزب البيئة )الخضر( بقوة التعا ُون الدولي .في الوقت نفسه ،نُريد للسلطة أن تُ َ
تعني ھذه القناعة أننا نشكك في الحكم المركزي والقرارات التي تعمل على إزالة السلطة عن الشعب أكثر.
حزب البيئة )الخضر( ھو ُر ﱠمانة ميزان االتحاد األوروبي .نريد أن يكتسب االتحاد األوروبي تعاونًا أكثر مرونة ،بما يتيح
لكل بلد عضو على حدة  -في إطار نطاق معقول  -اختيار األجزاء التي يريدون المشاركة فيھا .ستظل السويد خارج
صندوق النقد األوروبي ).(EMU
تدخالت السويد من أجل السالم والمساعدات ليست ذات مصداقية ،ألننا في نفس الوقت نُصدﱢر األسلحة إلى األنظمة
الديكتاتورية والدول التي تقع تحت خط الفقر .يجب أن توضع التنمية العالمية المستدامة والعادلة قبل المصالح االقتصادية
ذات المدى القصير.

لدى حزب البيئة )الخضر( رؤية لعالم بال حدود ،حيث يستطيع جميع الناس االنتقال ولكن ال يُجبَر أحد على الفرار .نحن ال
نؤمن بحق البلدان في اختيار سكانھا ،ولكن نؤمن بحق الشعب في اختيار المكان الذي يريد العيش فيه .يجب مواجھة الناس
بالفرص وليس بالجدران .نحن فخورون بكوننا الحزب األكثر انفتاحًا على الھجرة.
الباحثون عن الدرب
حزب البيئة )الخضر( حزب سياسي ولكنه في نفس الوقت مستكشف لمعالم طريق المستقبل .نحن اآلن نمتلك وقتنا وھو
الوقت المناسب .يجب علينا أال نفقد التواصل مع أولئك الذين سيأتون بعدنا ،ولكن في نفس الوقت ليس ھناك وقت نضيعه.
نحن لدينا الجرأة ألخذ خطوة إلى األمام.
تطور بقناعة الفرد والتزامه .أنت تصنع الفرق!
يستطيع الملتزمون والقائمون على حوائج الناس تغيير العالم .يبدأ كل ﱡ

ھذه النشرة ھي ملخص مختصر لبرنامج حزب البيئة )الخضر( .تستطيع أن تقرأ ھنا موجزا لرؤانا وأيديولوجيتنا التي تشكل
األساس لمقترحاتنا السياسية .إذا كنت مھت ًما وتريد معرفة المزيد عن سياساتنا ،تستطيع قراءة المزيد على الموقع
اإللكتروني التالي  .www.mp.seوستجد عليه أيضًا برنامج الحزب الكامل.

